SPORTS

( Premium ) 10.5 %
The ideal balanced formula for sport horses.

• The perfect balance ration for health and performance for sport horses.
• The ration formulated with well-balanced and top quality protein
and fat, easy digestible contains all the nutritional elements needed
for intensive work and additional joint support.
• Product rich in created minerals and yeast.
• Suitable for Competition Horses.
• High in Vitamin and Amino Acids.
• Optimum support for Joints, muscles, and Tendons.
• High Variety in Amino Acids profile.
• Optimal Calcium: Phosphorus Ratio.
• Rich in Omega 3:
- Improve Immunity and Animal health condition.
- Reduce Problems with OCD.
- Improve bones and tendons growth.

Ingredients:

Barely Grains – Yellow Corn Grains – Wheat Grains – Full Fat Soybean (FFSB) – Full Fat Flaxseeds – Nigella Sativa (Black seeds) – Rice
Bran – Sugar Cane Molasses – Methionine Amino Acid – Lysine Amino Acid
– Choline Chloride – Brewer’s Yeast Powder – Anti-Caking – Magnesium
Oxide – Mineral Premix – Sodium Bicarbonate – Common Salts – Di-Calcium Phosphate – Drees – Limestone.

Analysis:

Nutrient
Dry Matter
Crude Protein
Crude Fat
Crude Fiber
Ash
Calcium
Total Phosphorus
Lysine Amino Acid
Methionine Amino Acid
Total Digestible Nutrients (TDN)

Value in %
85.35
10.50
5.47
13.38
6.14
1.31
0.53
0.36
0.25
67.60

Gross Energy in Kcal: 3684.70 Kcal
Equine Feeding: 1 kg feed per 100kg of horse weight.

ريـاضــــى
٪ ١0.5 ) ( مـتـمـيـــز

.عليقة متوازنة للخيول الرياضية املتنافسة

 تحتــوي الرتكيبــة عــي.• تركيبــة متوازنــة للخيــول الرياضيــة التــي تقــود الســباقات و املنافســات
 املركــب غنــي بالعنــارص الرضوريــة للخيــول.بروتينــات عاليــة الجــودة و دهــون ســهلة الهضــم
.النشــطة يف مجــال املنافســات و املســابقات
.• غني باالمالح املعدنية الرضورية لدعم املفاصل و العظام و األوتار

:الخامات املستخدمة

 بــذرة فــول الصويــا الكاملــة- ) نخالــة القمــح (رده-  حبــوب الــذرة الصف ـراء- حبــوب الشــعري
 مــوالس قصــب-  رجيــع الكــون-  بــذور حبــة الربكــة-  بــذور الكتــان الكاملــة الدهــن- الدهــن
 مضــاد-  خمــرة جافــة-  كولــن كلوريــد-  حمــض أمينــي ليســن-  حمــض أمينــي ميثيونــن- الســكر
-  ملــح طعــام-  بيكربونــات الصوديــوم-  أمــاح معدنيــه-  أكســيد ماغنســيوم- ســموم فطريــة
. حجــر جــري-  دريــس- فوســفات كالســيوم ثنائيــة

٪ القيمة

85.35
10.50
5.47
13.38
6.14
1.31
0.53
0.36
0.25
67.60

:التحليل

العنرص الغذايئ

املاده جافة
الربوتني الخام
الدهن الخام
األلياف الخام
الرماد الخام
الكالسيوم
الفوسفور الكىل
حمض أميني ليسني
حمض أميني ميثيونني
املركبات الكلية املهضومة

 كالوري. ك3684.70 = الطاقة الكلية

. كجم من وزن الجواد١٠٠  كجم لكل١  يضاف:التغذية للجواد

